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Verborgen biodiversiteit in Friese broekbossen – de waarde van 
macrofauna als indicator voor de ecologische kwaliteit

Rink Wiggers & Henk Moller Pillot

De aquatische macrofauna wordt al gedurende geruime tijd door waterbeheerders gebruikt als 
indicatorgroep om de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater te monitoren. Ondanks het feit dat 
broekbossen behoren tot de natte ecosystemen, is er weinig onderzoek gedaan naar de macrofauna 
die daar voorkomt. Een lopend onderzoek naar de macrofaunagemeenschap van broekbossen hoopt 
bij te dragen aan het vullen van deze kennisleemte. Hiervoor zijn diverse locaties in verschillende 
provincies onderzocht. Het is in eerste instantie een inventariserend onderzoek, maar ook een 
verkenning of deze groep van organismen gebruikt kan worden als indicatorgroep bij beheer 
en herstel van deze waardevolle biotopen. Dit artikel zal ingaan op de verborgen biodiversiteit 
van broekbossen en behandelt diverse zeldzame soorten die tijdens het onderzoek in Fryslân 
zijn aangetroffen. Bijzonder hierbij is de ontdekking van een nieuwe zeemijt voor Nederland: 
Parasoldanellonyx parviscutatus. De soort werd voor het eerst in 2017 aangetroffen in twee 
laagveengebieden met elzenbroekbos: de Twijzeler Mieden en de Lendevallei. Deze vondst zal dan 
ook wat uitgebreider aan bod komen.

Inleiding
Broekbossen zijn kwetsbare, vochtige systemen 
met een hoge natuurwaarde. Een broekbos is 
het eindstadium van een natuurlijke verlanding. 
Broekbossen komen in Nederland in diverse 
landschapstypen voor, waaronder beekdalen, 
hoogveen- en laagveengebieden. In ongestoorde 
hydrologische toestand staat gedurende een groot 
deel van het jaar het grondwater vlak boven of 
net onder het maaiveld (Stortelder et al. 1998). 
Samen met invloeden van boezemwater (periodieke 
overstroming) en regenwater zorgt dit voor een 
hydrologisch zeer dynamisch systeem. 

Figuur 1. Elzenbroekbos dat is ontstaan door verlanding van een petgat, Twijzeler Mieden 29 juli 2017 (foto Bureau Biota).

In Fryslân bevinden de meeste broekbossen zich 
in laagveengebieden. Ze zijn vaak ontstaan door 
het verlanden van petgaten (figuur 1). Belangrijke 
laagveengebieden met broekbossen zijn de Alde 
Feanen, de Lendevallei en de Rottige Meente. Meestal 
worden deze bossen gedomineerd door Zwarte els, 
maar bij meer regenwaterinvloed kan Zachte berk zich 
ook vestigen. In hoogveengebieden, waar de invloed 
van regenwater domineert, bestaan broekbossen 
uitsluitend uit Zachte berk met een ondergroei van 
veenmossen. Dit type is echter maar weinig in Fryslân 
aanwezig. In het Fochteloërveen zijn nog wel enkele 
berkenbroekbossen aanwezig. 
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Macrofauna in broekbossen
Onder de soortgroep macrofauna vallen insecten 
die hun leven geheel of gedeeltelijk in het water 
doorbrengen, maar ook waterslakken, tweekleppigen, 
bloedzuigers, wormen, kreeftachtigen en watermijten. 
In broekbossen vormen zeggenmoerassen en een 
diversiteit aan poelen met vaak een tijdelijk karakter 
belangrijke leefgebieden voor macrofauna (figuur 2). 

Soorten hebben hun levenswijze vaak aangepast aan 
de heersende hydrologische dynamiek. Ze hebben 
verschillende strategieën ontwikkeld om bijvoorbeeld 
tijdelijke droogval te overleven. Soorten als de 
schietmotten Hagenella clathratra en Trichostegia 
minor hebben bijvoorbeeld eieren die bestand zijn tegen 
tijdelijke droogte. Zodra zich in het najaar weer poelen 
vormen, komen de eitjes uit en zijn de jonge larven 

Figuur 2. Zeggenmoerassen en tijdelijke poelen vormen belangrijke biotopen voor macrofauna, Lendevallei, Helomabos 31 
maart 2017 (foto Bureau Biota).

Figuur 3. Enkele voorbeelden van macrofauna van broekbossen, aangetroffen tijdens de inventarisatie in Fryslân (van 
linksboven met de klok mee): Larve van de dansmug Paralimnophyes longiseta, de kever Laccornis oblongus, de Rossige 
schaatsenrijder (Gerris lateralis), de Slaapslak (Aplexa hypnorum), de kokerjuffer Trichostegia minor en de worm Rhynchelmis 
tetratheca (foto’s Bureau Biota).
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(kokerjuffers) waar te nemen (eigen waarneming). Ook 
aan de vaak zuurstofloze omstandigheden van het water 
in de poelen met organisch materiaal heeft een aantal 
soorten door morfologische aanpassingen het hoofd 
kunnen bieden. Een voorbeeld hiervan is de larve van 
de glansmug Ptychoptera minuta, die in het bezit is van 
een lange adembuis welke tot aan de waterspiegel reikt. 
Deze larven kunnen massaal voorkomen in broekbossen 
en zich zonder problemen in de zuurstofloze organische 
laag ophouden.

Soorten die afhankelijk zijn van biotopen met een 
permanente grondwaterinvloed kun je in broekbossen 
met jaarrond voldoende kweldruk aantreffen. 
Dergelijke soorten zullen ongetwijfeld veel gevoeliger 
zijn voor verdroging. Enkele voorbeelden van soorten 
van broekbossen die we aantroffen in Fryslân staan 
afgebeeld in figuur 3.

Macrofauna als graadmeter voor beheer en 
herstel
Broekbossen komen in Nederland nog maar erg 
fragmentarisch voor. Peilregulatie ten gunste van 
de landbouw (verdroging), verzuring, verrijking en 
verruiging zijn belangrijke actuele bedreigingen voor 
de nog resterende broekbossen. Het laat zich raden 
dat een verstoorde hydrologie een negatief effect 
heeft op de organismen die van de natte biotopen in 
broekbossen afhankelijk zijn. Natuurbeheerders hebben 
de achteruitgang van broekbossen steeds meer in beeld 
en hydrologisch herstel van verstoorde broekbossen 
wordt steeds meer toegepast. Hoe ecohydrologische 
processen na zo’n ingreep in deze gebieden precies 
werken en welke invloed deze hebben op de aanwezige 
levensgemeenschappen is echter allerminst duidelijk. Als 
graadmeter voor ecologisch herstel kan het monitoren 
van macrofauna mogelijk een goed onderdeel vormen. 

Binnen het waterbeheer in Nederland wordt 
macrofauna, naast diverse andere soortgroepen, al 
geruime tijd gebruikt als indicator om de ecologische 
kwaliteit van oppervlaktewater te bepalen. Opvallend 
is dat er echter maar sporadisch onderzoek gedaan 
is naar de macrofaunagemeenschappen van 
broekbossen. Een belangrijke reden is dat deze 
natte biotopen in broekbossen geen onderdeel zijn 
van watertypen aangewezen binnen de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW). Een verplichting vanuit 
Europa om de ecologische kwaliteit van deze 
wateren te monitoren en te voldoen aan van tevoren 
opgestelde doelen is er dus niet. Een andere reden 
is dat broekbossen vaak moeilijk toegankelijk zijn. 
Bovendien maakt het heterogene karakter van deze 
systemen inventarisaties lastig. Mede hierdoor zijn 
deze biotopen nog steeds een onderbelicht deel van 
de Nederlandse natuur. 

Onderzoekslocaties in Fryslân
In Fryslân zijn in 2017 elzenbroekbossen in de Twijzeler 
Mieden en de Triemen (beide gelegen in de Noardlike 
Fryske Wâlden) en in de Lendevallei (ten zuiden 
van Wolvega) geïnventariseerd. De Twijzeler Mieden 
maakt deel uit van het zogenaamde Miedengebied in 
de gemeente Achtkarspelen. Het gebied is ontstaan 
door veenontginning en de restanten van petgaten 
en legakkers zijn nog altijd in het landschap te 
onderscheiden. Het gebied kenmerkt zich door de 
toestroom van ijzerrijk grondwater vanaf de hogere 
zandgronden. Hierdoor komen er veel bijzondere 
mossen en hogere planten voor. Rond 2006 is, ten 
gevolge van gewijzigd peilbeheer, de grondwaterstand 
in het gebied verhoogd. Recentelijk is er een groot 
inrichtingsproject uitgevoerd, waardoor het gebied nu 
bijna 350 hectare groot is. In de Twijzeler Mieden zijn 
twee locaties met broekbos onderzocht (figuur 4).

Onderzoekslocatie 1 bestaat uit elzenbroekbos 
ontstaan door verlanding van een petgat met een 
kwelindicerende vegetatie. Op de locatie van de 
ontvening bevond zich waarschijnlijk een pingoruïne. 
Er staat onder meer Dotterbloem, Grote boterbloem, 
Gewoon puntmos, Stijve zegge, Gele lis en Zwarte 
bes. 
Onderzoekslocatie 2 bestaat uit elzenbroekbos 
ontstaan door verlanding van petgaten. Het kent 
omstandigheden waar regenwater stagneert op 
een kwelgebied. Hierdoor komen er plaatselijk 
veenmossen voor, maar ook kwelindicerende 
soorten als Dotterbloem. Rondom het bos komen 
natte schraallanden voor die bestaan uit sterk door 
grondwater beïnvloede vegetatietypen. Door het 
staken van maaibeheer is de oppervlakte van dit bos 
toegenomen. 

De Triemen is een gebied nabij het gehucht de 
Triemen, ten noorden van Kollumerzwaag. De 
onderzoekslocatie (figuur 5) bestaat voornamelijk 
uit elzenbroekbos dat zich heeft ontwikkeld langs 
een pingoruïne. De vegetatie duidt op kwelinvloed. 
Er staat onder meer Kleine valeriaan, Zompzegge, 

Figuur 4. De twee onderzochte broekbossen in de Twijzeler 
Mieden. Locatie 1: klein elzenbroekbos, ontstaan door 
verlanding van een petgat. Locatie 2: Elzenbroekbos 
in schraalgrasland met hoge kweldruk, ontstaan door 
verlanding van petgaten (bron: J.W. van Aalst, www.
opentopo.nl).
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Moerasvaren, Pluimzegge en Ronde zegge. Rond 2006 
is de grondwaterstand in het gebied ten gevolge van 
gewijzigd peilbeheer verhoogd.  

De Lendevallei ten zuiden van Wolvega is een 
natuurgebied met petgaten, legakkers, moerassen, 
bossen, struwelen en hooilanden en is gelegen in het 
beekdal van de Lende. In de Lendevallei zijn twee 
locaties met broekbos onderzocht, de Driessenpoolder 
en het Helomabos (figuur 6). Beide gebieden zijn in het 
verleden afgeveend en inmiddels al lang in eigendom 
als natuurgebied. In de Driessenpoolder wordt voor een 
groot deel maaibeheer toegepast met rupsmaaiers. 
In dit gebied zijn botanische waarden aanwezig in 
de vorm van soortenrijke kleine zeggenvegetaties en 
veenmosrietland met basenindicerende soorten. De 
gedeelten met broekbos zijn ontstaan door verlanding 
van petgaten en bestaan voornamelijk uit opslag van 
jonge els en riet. 

Het Helomabos is onderdeel van de Helomapolder 
en bestaat voor een deel uit broekbos. Een deel 
van het bos heeft de status ‘bosreservaat’. De 
onderzoekslocatie bestaat voornamelijk uit Zwarte 
els met planten als Moerasvaren, Waterviolier, 
verschillende zeggensoorten en veenmossen. De 
aanwezigheid van braam duidt op enige verruiging 
(verdroging). Op basis van peilbuismetingen blijkt 
dat er jaarrond sprake is van lichte infiltratie van 
grondwater naar de diepere ondergrond (gegevens It 
Fryske Gea).

Bijzondere vondsten
Het onderzoek heeft, naast een nieuwe zeemijt voor 
Nederland (zie verderop in dit artikel), meerdere 
bijzondere en soms zeldzame vondsten in Fryslân 
opgeleverd. Van een aantal aangetroffen soorten 
worden landelijk gezien maar weinig waarnemingen 
gedaan, terwijl wij ze in een groot deel van onze 

onderzoekslocaties aantroffen. Voorbeelden zijn de 
Rossige schaatsenrijder (Gerris lateralis), de watermijt 
Piersigia intermedia en de worm Rhynchelmis 
tetratheca (zie ook figuur 5). Deze soorten kunnen 
daarom worden aangemerkt als kenmerkend voor 
broekbossen. Een aantal soorten is echter minder 
algemeen of zelfs zeldzaam en stelt waarschijnlijk 
strengere eisen aan hun milieu. Hieronder beschrijven 
we een aantal waarnemingen van deze soorten.

Schietmotten (Trichoptera)
Larven van schietmotten, zogenaamde kokerjuffers, 
komen soms in grote aantallen voor in broekbossen. 
De soorten die er voorkomen zijn vaak bestand tegen 
enige mate van droogval. De schietmot Anabolia 
brevipennis is in Nederland zeldzaam, maar gebruikt 
juist poelen in broekbossen om als kokerjuffer in op 
te groeien. We troffen de soort aan in elzenbroekbos 
in de Twijzeler Mieden en de Triemen (figuur 7). 
Higler (2008) meldt voor Fryslân slechts een oude 

Figuur 6. Onderzoeksgebieden met broekbos in de 
Lendevallei. Locatie 1: Driessenpoolder. Locatie 2: 
Helomabos (bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl).

Figuur 5. Onderzoekslocatie De Triemen, met elzenbroekbos 
langs de rand van een pingoruïne (bron: J.W. van Aalst, 
www.opentopo.nl).

Figuur 7. De kokerjuffer Anabolia brevipennis leeft in poelen 
met blad. Kenmerkend is het van blad geconstrueerde 
kokertje dat in dwarsdoorsnee driehoekig is. Twijzeler 
Mieden 31 maart 2017 (foto Bureau Biota).
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waarneming uit 1975 in de Lendevallei. Wij hebben de 
soort hier niet opnieuw vastgesteld, maar het is goed 
mogelijk dat deze ook daar nog voorkomt. Wel troffen 
we in zowel de Driessenpoolder als het Helomabos 
de zeldzame kokerjuffer Hagenella clathrata aan, een 
soort van semi-permanente poeltjes in veengebieden. 

Kevers (Coleoptera)
Kevers vormen een belangrijk onderdeel van de 
macrofauna in broekbossen. De zeldzame kever 
Agabus striolatus, troffen we aan in de Lendevallei 
en de Twijzeler Mieden (figuur 8). Dit zijn de eerste 
meldingen van deze soort voor Fryslân. De kever 
prefereert tijdelijke, kleine wateren met grof organisch 
afval en periodieke kwel. Ook Agabus unguicularis en 
Laccornis oblongus (figuur 5) zijn kevers die tijdens de 
inventarisatie in Fryslân werden gevonden. Ze zijn niet 
algemeen en komen vooral in kwelmoerassen voor 
(Drost et al. 1992). 

Dansmuggen (Diptera - Chironomidae)
Verschillende dansmugsoorten lijken specifiek voor het 
milieu van broekbossen te kiezen en kunnen indicatief 
zijn voor de kwaliteit van deze bossen. Enkele hiervan 
worden internationaal als zeldzaam beschouwd, 
zoals Molleriella calcarella. Deze soort lijkt vooral in 
natte bossen voor te komen (Moller Pillot 2013) en 
werd in zowel de Twijzeler Mieden als de Lendevallei 
vastgesteld. De larven leven in de vochtige bodem. 
Ook de zeldzame Parapsectra styriaca is het vermelden 
zeker waard. Deze dansmug is slechts van enkele 
plekken bekend en is een soort van kwelmoerassen 
met een goede waterkwaliteit. In Fryslân troffen we de 
soort alleen in de Twijzeler Mieden aan. In dit gebied 
werden overigens relatief veel soorten aangetroffen 
die een goede kweltoevoer indiceren. Voorbeelden 
hiervan zijn Micropsectra atrofasciata, M. roseiventris 
en Zavrelia pentatoma.

Libellen (Odonata)
Een andere bewoner van broekbossen in 
laagveengebieden is de Gevlekte glanslibel 
(Somatochlora flavomaculata). Larven van deze 
soort werden in broekbos langs een petgat in de 
Driessenpoolder  aangetroffen (figuur 9). Het 
voorkomen van de libel was al bekend van deze locatie 

(Hooijmeijer & Jager 2001) en een populatie heeft zich 
inmiddels gevestigd. De aanwezigheid van broekbos is 
van groot belang voor de larve, die sterk gevorderde 
verlandingszones prefereert (Brochard et al. 2016). 

Watermijten (Prostigmata)
Tijdens het onderzoek zijn er veel zeldzame watermijten 
gevonden en het is mogelijk een goede indicatorgroep 
voor de kwaliteit van broekbossen. Het voert te ver 
om op al deze soorten in te gaan. We noemen de soort 
Thyopsis cancellata, een zeldzame soort die nog niet 
eerder voor Fryslân is gemeld en mogelijk een semi-
aquatische leefwijze heeft (Smit 2018). De bijzondere 
vondst van de zeemijt Parasoldanellonyx parviscutatus 
verdient meer aandacht en zal uitgebreider behandeld 
worden.

Nieuwe zeemijt voor Nederland
Parasoldanellonyx parviscutatus (figuur 10) is een 
mijtensoort uit de familie van de Halacaridae, de 
zeemijten. Hoewel de meeste soorten uit deze familie 
in mariene milieus voorkomen, leeft een aantal ook in 
zoet water. In Nederland zijn momenteel 27 soorten 
zeemijten bekend (Bartsch & Smit 2006, Smit et al. 
2012). De vondst van P. parviscutatus brengt het 
aantal soorten nu op 28. Op beide vindplaatsen in 
Fryslân is uit dezelfde familie ook Lobohalacarus weberi 
aangetroffen, een zeemijt die in Nederland recentelijk 
alleen is vastgesteld in het ondergrondse leidingnet 
van een drinkwaterbedrijf in Noord-Holland (Smit et 
al. 2012). Mogelijk zijn beide soorten indicerend voor 
biotopen met grondwaterinvloed.

P. parviscutatus is slechts een halve millimeter groot. 
Opvallend zijn de bijzondere, parapluvormige klauwen 
aan de voorpoten. De functie van deze klauwen is 
niet bekend, maar kan mogelijk te maken hebben 
met de voedselstrategie van de mijt. Er is nog maar 
weinig bekend van de ecologie van P. parviscutatus. 
De soort komt voor in zoete en brakke wateren (ook 
semi-aquatisch), maar ontbreekt in zoute wateren. 
Het verspreidingsgebied strekt zich uit over Europa, 
Siberië en Noord-Amerika (Bartsch 2007), maar voor 

Figuur 9. Voor larven van de zeldzame Gevlekte glanslibel 
(Somatochlora flavomaculata) zijn broekbossen in 
laagveengebieden van groot belang. Lendevallei 
(Driessenpoolder) 18 oktober 2017 (foto Bureau Biota).

Figuur 8. De zeldzame kever Agabus striolatus was nog niet 
eerder in Fryslân vastgesteld. Twijzeler Mieden 6 november 
2017 (foto Bureau Biota).
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Nederland waren tot dusver geen waarnemingen 
bekend. Naast vondsten in de Twijzeler Mieden en 
de Lendevallei hebben we de soort ook aangetroffen 
in het Aamsveen bij Enschede, vlak tegen de Duitse 
grens (figuur 11).

Wat laat het onderzoek zien?
Het aantal bijzondere, zeldzame en soms nieuwe 
soorten voor Nederland dat gevonden is tijdens 
de inventarisatie laat zien dat de kennis van 
levensgemeenschappen in broekbossen nog zeer 
beperkt is. Een aantal soorten staat als zeldzaam 
aangemerkt, maar is op een groot aantal locaties 
door ons aangetroffen en blijkt kenmerkend te zijn 

voor broekbossen. Een aantal soorten is kritisch 
voor wat betreft de specifieke randvoorwaarden 
van het biotoop en is indicatief voor systemen met 
bijvoorbeeld permanente kweldruk. Deze soorten 
werden dan ook minder vaak waargenomen. Er kan 
worden geconcludeerd dat broekbossen een eigen 
systeem vormen, als het om levensgemeenschappen 
van macrofauna gaat. Tabel 1 geeft voor de zeldzame 
soorten die in dit artikel ter sprake zijn gekomen 
weer waar ze zijn aangetroffen, of ze kenmerkend 
zijn voor broekbossen of indicatief zijn voor specifieke 
randvoorwaarden.

Een aantal groepen, zoals steenvliegen, kevers, 
kokerjuffers, vedermuggen of mijten, reageert op 
de mate van kweldruk, verdroging, verzuring of 
verrijking. Ze kunnen daarom mogelijk goed gebruikt 
worden als indicator bij beheer en hydrologisch herstel 
van broekbossen (zie ook Runhaar et al. 2013). 
Ecologische kennis van de soorten en een koppeling 
met de hydrologie en andere abiotische factoren is 
hierbij van belang. Welke soorten zijn indicatief of 
kenmerkend en welke juist niet? Welke zijn zelfs als 
storend aan te merken? Met deze inventarisatie en nog 
lopend onderzoek dragen we bij aan het uitbouwen 
van de kennis over deze kwetsbare ecosystemen. We 
onderzoeken de komende tijd welke rol macrofauna 
kan spelen als indicator voor de ecohydrologische 
kwaliteit van broekbossen. 
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Figuur 10. De zeemijt Parasoldanellonyx parviscutatus (ventraal en dorsaal). De parapluvormige klauwen aan de voorpoten 
zijn karakteristiek voor de soort. Twijzeler Mieden 6 november 2017 (foto Bureau Biota).

Figuur 11. Vindplaatsen in Nederland van Parasoldanellonyx 
parviscutatus. 
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Tabel 1. Selectie van zeldzame soorten in de onderzochte gebieden in Fryslân, kenmerkend voor broekbossen 
of indicatief voor specifieke randvoorwaarden (● = aangetroffen). Ook het totale aantal aangetroffen taxa per 
gebied is weergegeven.

Tw. Mieden Triemen Lendevallei
Hoofdgroep Wetenschappelijke naam loc. 1 loc. 2 loc. 1 loc. 2 kenmerkend/indicatief

Dansmuggen Micropsectra atrofasciata ● Indicatief voor uittredend kwel/lichte stroming.

Micropsectra roseiventris ● Indicatief voor uittredend kwel/lichte stroming.

Molleriella calcarella ● ● ● Zeldzaam. Nieuw voor Fryslân. Indicatief, ecologie 
onvoldoende bekend.

Parapsectra styriaca ● Zeer zeldzaam, nieuw voor Fryslân. Indicatief voor kwel 
van goede kwaliteit. 

Zavrelia pentatoma ● Indicatief voor locaties met voldoende 
grondwaterinvloed.

Kevers Agabus striolatus ● ● Zeldzaam, nieuw voor Fryslân. Mogelijk indicatief voor 
voldoende kweldruk.

Agabus unguicularis ● Vrij zeldzaam. Mogelijk indicatief voor voldoende 
kweldruk.

Laccornis oblongus ● Zeldzaam. Mogelijk indicatief voor voldoende kweldruk.

Kokerjuffers Anabolia brevipennis ● ● Zeldzaam, mogelijk indicatief voor broekbossen met 
voldoende kweldruk.

Hagenella clathrata ● ● Zeldzaam, indicatief voor moerassige verlandingszones.

Libellen Somatochlora flavomaculata ● Zeldzaam, indicatief voor moerassige verlandingszones.

Wantsen Gerris lateralis ● ● ● Kenmerkend voor broekbossen, daarbuiten zeer 
zeldzaam.

Wormen Rhynchelmis tetratheca ● ● ● ● Kenmerkend voor broekbossen, daarbuiten zeer 
zeldzaam.

Mijten Lobohalacarus weberi ● ● Zeldzaam, nieuw voor Fryslân. Indicatief voor goede 
grondwatertoevoer?

Parasoldanellonyx parviscutatus ● ● Zeldzaam, nieuw voor Nederland. Indicatief voor goede 
grondwatertoevoer?

Piersigia intermedia ● ● ● ● ● Kenmerkend voor broekbossen, daarbuiten zeldzaam.

Thyopsis cancellata ● Zeldzaam, nieuw voor Fryslân. Semi-aquatisch. Mogelijk 
indicatief.

totaal aantal taxa aangetroffen 118 116 63 95 73
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